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While Covid has led to an increase in
awareness about health insurance be
nefi�ts,  there  are  still  a  lot  of  miscon
ceptions  surrounding  the  category.
Many  don’t  have  clarity  about  how  a
health insurance cover works. Most of
the communication related to health
insurance,  including  policy  wording,
does  not  help  much  in  clearing  cus
tomer’s doubts. 

This gives rise to some of the most
common myths around health insur
ance, which need to be busted:

24-hour hospitalisation is mandatory

for a claim:

One  of  the  most  common  myths  is
that  one  needs  to  be  hospitalised  for
over 24 hours to be eligible for a claim.
However, the reality is diff�erent. With
the  advent  of  new  researchbased
medicines and advancement in mod
ern  treatment,  many  treatments
today do not require 24hour hospital
isation.  These  are  referred  to  as  Day
care  treatment.  This  includes  but  is
not limited to dialysis, chemotherapy,
radiotherapy,  cataract  operation,  kid
ney  stone  removal,  etc.  Most  of  the
Daycare  treatment  procedures  are
generally covered under health insur
ance. Going a step further, oral chemo
therapy for cancer is covered under all
indemnity health insurance policies. 

If one wants to avail of a higher sum

insured or is above a certain age, a

pre-issuance medical testA is

mandatory:

Not every health insurance policy asks
for  a  medical  examination  before
policy issuance. Higher age or higher
sum  insured  doesn’t  always  require
an obligatory health checkup. For ex

ample,  leading  health  insurance
policies  may  not  have  a  predefi�ned
set  of  medical  tests.  Specifi�c  medical
tests are called for only in exceptional
cases,  to  evaluate  the  current  health
status  if  the  applicant  has  some
health condition. 

Insurance company will pay or

reimburse the full invoice amount:

Typically, health insurance policies do
not pay for list of items referred to as
‘nonpayable  items’,  standardised  by
the  regulator.  These  include  things
like PPE kit, Mask, bandage, nebulizer
kit, etc. There also may be other policy
restrictions such as copayment, room
rent and doctor consultation charges
capping which may limit the amount
paid to the customer. While this is true
of  most  policies,  specifi�c  covers  may
off�er  to  pay  for  consumables,  which

has  to  be  ensured  by  going  through
the policy document.

Cooling off period discriminates

between healthy and non-healthy

people:

The  cooling  off�  period  is  the  time
period  after  the  patient’s  recovery
during which an insurer may not off�er
a new policy to him. Many people be
lieve that cooling off� period should be
done away with and feel that insurers
only  want  to  give  health  insurance
policy  to  those  people  who  are  actu
ally healthy and may not require hos
pitalisation. This is not true. The logic
behind having a coolingoff� period is
that it allows a reasonable time to the
insurer to assess development of any
complication post treatment comple
tion.  In  treatment  of  Covid  or  in  the
case  of  surgeries  that  achieve  com

plete cure, this helps customers avail a
much richer coverage as insurer may
not  treat  these  as  preexisting.  Also
helps  signifi�cantly  reduce  any  ambi
guity at the time of claim. 

You can get cashless claim at any

hospital if you have an insurance

policy:

Today, insurers are focussing on mak
ing  the  claims  settlement  process
easy, convenient and as transparent as
possible. There are two ways to make a
claim    cashless  and  reimbursement.
For availing cashless service, it is man
datory  that  the  hospital  you  are  ad
mitted in is an empanelled partner in
your  insurer’s  cashless  hospital  net
work. For reimbursement, you need to
submit  all  the  necessary  documents
for the insurer to verify the viability of
the  claim  request.  Cashless  is  a  pre
ferred route as it does not burden the
customer  with  arrangement  of
money  at  the  time  of  discharge,
thereby  making  discharge  process
seamless. 

We  need  to  understand  that  insur
ance  business  is  all  about  pooling  of
public money. As a custodian of public
deposits,  insurers  always  honour  all
genuine and reasonable claims. While
insurers are doing their bit by dejar
gonising  the  policy  documents  for
easy  comprehension,  it  is  imperative
for  each  individual  to  carefully  read
the policy documents before making
a purchase in order to avoid unneces
sary  hiccups  at  the  time  of  claims.
With  our  combined  eff�orts,  we  will
defi�nitely be able to bust all the myths
about health insurance. 

The author is Director Underwriting,

products and claims, Niva Bupa Health

Insurance

5 myths around health insurance
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allows a reasonable
time to the insurer to
assess development
of any complication
post treatment
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A casual Friday evening barstool conver
sation turns into a serious conversation
around ESG. 
Kabir: If this place ( where the con

versation  is  happening)  is  looking  at
raising  private  equity  funds,  it  may
stand no chance. 
Sneha:  I  agree,  look  at  how  much

plastic  and  paper  plates  and  cups  are
strewn  all  over.  The  water  tap  on  the
mixing  counter  is  so  leaky,  someone
could bathe here.
Kabir: When funds are choosing in

vestments  based  on  ESG  compliance,
maybe  it  should  be  a  criterion  for  us
while choosing hangout places.
Sneha: This is something I don’t un

derstand.  ESG  is  all  about  environ
mental,  social  and  governance  para
meters  which  are  softer  aspects.  Why
should it have a bearing on a company’s
fund raising? 
Kabir: The idea of ESG has been doing

the rounds for years. But it was SwissRe
report  in  2021  which  created  ripples.
SwissRe is world’s largest reinsurer and
it has estimated that 18 per cent of world

GDP  could  deplete  if  global  temperat
ure  increases  by  3.2  degree  Celsius  by
2050. It shook investors because such a
drastic climate change can wipe off� the
investible options i.e., operational com
panies in just 30 years from now. To pre
vent longterm losses, investors started
sieving companies based on ESG para
meters. Global ESG focussed ETFs rose by
53  per  cent  to  USD  2.7  trillion  in  2021.
Total  ESG  assets  (ESG  compliant
companies)was pegged at USD
35 trillion and is expected to
touch  USD  50  trillion  by
2025. 
Sneha:  How  are  Indian

companies faring?
Kabir:  For  now,  India  is

nowhere on the map. In fact,
even US is just globally fourth
on the list. Europe tops the chart
and  for  96  per  cent  of  companies  in
Europe, being ESG compliant is an im
portant  decisionmaking  aspect.
Canada is second, followed by Asia and
the US.  In  India, according to a recent
Crisil report based on 586 companies it
analysed for ESG parameters, controver
sies  or  deviations  were  spotted  in  303
companies. Just 50 per cent of compan

ies under Crisil’s watch have withstood
the  ESG  test.  67  per  cent  of  deviations
were governance related, 18 per cent so
cial  and  15  per  cent  environmental  is
sues. 
Sneha:  Is  it  mandatory  for  all

companies? 
Kabir:  Last  year,  SEBI  introduced

Business Responsibility and Sustainab
ility Reporting (BRSR). This is diff�erent

from  the  existing  Business  Re
sponsibility  Report  as  BRSR

would be inline with global
ESG  parameters.  It  would
map  a  company’s  ESG
risks  and  opportunities,
sustainability  related

goals and targets, environ
mentrelated  targets  such

as  carbon  footprints,  green
house  gas  emissions,  gender  di

versity, compensation diversity, disclos
ures  on  cyber  security,  data  privacy,
consumer  complaints.  In  FY21,  for  top
1,000 listed companies adopting BRSR
was optional. Come FY23, its mandatory
for all. 
Sneha: What exactly is measured by

way of an ESG ranking?
Kabir: While there is limited literat

ure on ESG in India, largely for tech com
panies and pharma companies, the fo
cus is on gender diversity, pay equality,
compensation structure, attrition rates.
In fact, recently Infosys CEO Salil Parekh
was  in  news  for  his  big  fat  paycheck
hike, thanks to the ESG related disclos
ures as part of the company’s annual re
port. For companies in the energy sec
tor, focus is on whether emission norms
and compliance with environmental re
quirements have been met satisfactor
ily. The idea is to measure what compan
ies are doing with respect to conserving
air,  water,  land  and  human  capital  us
age. The endgame is to ensure transpar
ency  in  reporting  and  strengthening
the governance framework. . 
Sneha: But what I still don’t under

stand  the  relevance  of  ESG  for
investors...
Kabir:  Until  now,  investors  were

looking at tangible factors such as raw
material constraints, debt levels and op
erating  effi�ciencies  while  taking  a  call
on  a  company’s  profi�tability  and
whether  they  should  put  their  money
on it. Now, another layer of intangibles
called ESG is being added. Are compan
ies  able  to  make  the  same  amount  of

profi�tability  while  adhering  to
these  intangibles  is  what  in
vestors look for. That said, while
we have 10 ESG focussed mutual
fund schemes in India, they are
now  largely  underperforming
the BSE 100 Total Return Index.
But given the scarcity of natural
resources  including  human
capital,  the  noise  around  ESG
may not be a oneoff�.

Understanding ESG
Responsible  investing  may  not  be  a  oneoff�  trend  and  investors  should  take  note  of  it 
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strengthening
governance

Bank FD interest rates (%)

Bank
<1

year
1 to 2
years

2 to 3
years

3 to 5
years

w.e.f

INDIAN: PUBLIC SECTOR BANKS

Bank of Baroda 4.4 5.2 5.2 5.35 Mar 22

Canara Bank 4.55 5.45 5.7 5.75 May 12

IDBI Bank 4.5 5.25 5.5 5.6 Apr 20

Indian Bank 4.4 5.1 5.2 5.25 Apr 05

Indian Overseas Bank 4.5 5.2 5.45 5.45 Apr 11

Punjab National Bank 4.5 5.1 5.1 5.25 May 07

Punjab & Sind Bank 4.5 5.15 5.4 5.4 May 09

State Bank of India 4.4 5.2 5.45 5.5 Feb 15

UCO Bank 4.4 5.3 5.3 5.6 May 10

Union Bank 4.4 5.1 5.3 5.5 Apr 09

INDIAN: PRIVATE SECTOR BANKS

Axis Bank 4.75 5.6 5.6 5.75 May 17

Bandhan Bank 4.5 6.25 6.25 6.25 May 04

City Union Bank 4.75 5.25 5 5 Aug 01

DCB Bank 5.7 6.5 6.6 6.6 May 21

Dhanlaxmi Bank 4.5 5.55 5.3 5.75 May 26

Federal Bank 4.75 5.75 5.75 5.75 May 16

HDFC Bank 4.5 5.1 5.4 5.6 May 18

ICICI Bank 4.5 5.1 5.4 5.6 May 21

IDFC First Bank 5.75 6 6 6.25 May 23

IndusInd Bank 5.5 6.5 6.5 6.5 Feb 16

Karnataka Bank 5 5.25 5.4 5.4 May 21

Kotak Bank 5.25 5.6 5.75 5.75 May 06

Karur Vysya Bank 4.5 5.5 5.65 5.9 Feb 18

RBL Bank 5.25 6.5 6.5 6.3 Feb 03

South Indian Bank 4.5 5 5.5 5.8 May 20

Tamilnad Mercantile Bank 5 5.35 5.35 5 Nov 18

TNSC Bank 5.75 6 5.85 6 Dec 09

Yes Bank 5 6 6.25 6.25 Jan 04

SMALL FINANCE BANKS

Fincare Small Finance Bank 5.4 6.5 6.5 7 May 24

Jana Small Finance Bank 5.5 6.5 6.75 6.75 Apr 12

Suryoday Small Finance Bank 5.75 6.5 7 6.75 Mar 10

Ujjivan Small Finance Bank 6.5 6.9 7.1 6.25 May 19

Data as on respective banks’ website on 27 May, 2022; For each year range, the maximum
offered interest rate is considered; interest rate is for a normal fi�xed deposit amount below
₹�1 crore. Compiled by BankBazaar.com
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ப�ோட்டித் பேர்வுகளுக்கு ேயோரோகும் 
மோணவர்களை வவற்றிளய ப�ோக்கி 

அளைத்துச் வெல்லும் �குதி.
- 16 -

நிதித் துறை - வளர்ச்சிக்கான திட்டங்ள்

தேசிய நிதி அறிக்கை ஆ்ை 
யத்தை (National Financial 

Reporting Authority - NFRA) 
மததிய அரசு கைடநதை 2018 அக்டோபரில் 
அ்மததைது. பபோது நல நிறுவனங் 
கைளுககு, இநதிய நிதி அறிக்கையின் 
படி, மு்ையோன மோறைத்தை பெயல் 
படுததும் அடிபப்ட ் நோககைததுடன் 
இநதை ஆ்ையம் அ்மககைபபடடது. 

குறு, சிறு, நடுத்தர த்தொழில் துறை 
களுககொன புதிய றையஙகள், 
த்தொழில் பூஙகொககள்:

புதிய பதைோழில்நுடப ் மயங்கைள், 
விரிவோககை ் மயங்கைள், பபோதுவெதி 
்மயங்கைள், பதைோழிறபூங்கைோககைள் 
அ்மபபதைறகைோன புதிய திடடங்கை்ை 
குறு, சிறு, நடுததைர பதைோழில் து்ை 
அ்மசெகைம் ்மறபகைோண்டுள்ைது. 
நோடடில் குறு, சிறு பதைோழில்கைள் 
பதைோகுப்ப ்மம்படுததுவதைறகைோன 
்மம்போடடுத திடடத்தை மததிய 
அரசு அமல்படுததுகிைது. நிதியுதைவி 
அளிதது குறு, சிறு பதைோழில்கைளின் 
உறபததி்ய அதிகைரிதது ் போடடி்ய 
ஏறபடுததுவ்தை இததிடடததின் 
்நோககைம். இததிடடம் ்தை்வயின் 
அடிபப்டயிலோனது. புதிய திடடத 
துககைோன ஒபபுதைல்கைளுககு மோநில 
அரசுகைள் ் வண்டு்கைோள் விடுககைலோம்.
திருநஙறககளுககொன திட்டஙகள்:
ெமூகை நீதி, அதிகைோரமளிததைல் 

அ்மசெகைம் (Ministry of Social 
Justice and Empowerment) ‘விளிம்பு 
நி்லயில் உள்ை தைனிநபரகைளின் 

வோழவோதைோரம் மறறும் நிறுவனங் 
கைளுககைோன ஆதைரவு’ (SMILE- 
Support for Marginalized Indivi 
duals for Livelihood and Enter 
prise) என்ை திடடத்தை உருவோககி 

யுள்ைது, இதைன் து்ைத திடடம் 
- ‘திருநங்்கைகைள் நலனுககைோன 
விரிவோன மறுவோழவு’.

திருநஙறககளுககு நல வொரியம்:
திருநங்்கைகைள் உரி்மகைள் போது 

கைோபபு ெடடம் 2020 (Transgender 
Persons Protection of Rights 
Rules, 2020) பிரிவு 10(1)-ன்படி, திரு 
நங்்கைகைளின் உரி்மகைள், நலன் 
கை்ைப போதுகைோககைவும், அரெோல் உரு 
வோககைபபடும் திடடங்கைள், நலத 
திடடங்கை்ை அவரகைள் பபை உதைவும் 
வ்கையிலும், ெம்பநதைபபடட அரசுகைள் 
திருநங்்கைகைள் நல வோரியத்தை 
ஏறபடுததிக பகைோள்ைலோம்.

பிரதைமரின் கிரோமபபுை வீடடு வெதி 

திடடம் (Pradhan Mantri Awaas Yo 
jana) கைடநதை 2016 நவ.20-ம் ் தைதி 
பதைோடங்கைபபடடது. இததிடடததின் கீழ 
2022-ம் ஆண்டுககுள் 2.95 ் கைோடி 
வீடுகைள் கைடட திடடமிடபபடடுள்ைது. 
இததிடடததில் இதுவ்ர 1.63 ் கைோடி 
வீடுகைள் கைடடி முடிககைபபடடுள்ைன.

தீன்தையோள் அநத்யோதையோ 
்யோஜனோ - ் தைசிய கிரோமபபுை வோழ 
வோதைோர இயககைம் (Deendayal Ant 
yodaya Yojana National Rural 
Livelihoods Mission - DAY- NRLM) 
என்பது வறு்ம்ய ் போககி, ஏ்ை 
மககைளின் வோழ்வ ்மம்படுததும் 
்நோககில் மததிய ஊரகை வைரசசி 
அ்மசெகைததைோல் பெயல்படுததைப 
படட முதைன்்ம திடடமோகும். இததிட 
டததின் கீழ, ஏ்ை ெமூகைத்தை ் ெரநதை 
சுயஉதைவிக குழுககைள் (SHGs) 

மறறும் அவறறின் கூடட்மபபுகை்ை 
உருவோககி, அதைன் உறுபபினரகைளின் 
வருமோனம், வோழக்கைத தைரத்தை 
்மம்படுததை நிதி, பபோருைோதைோர, 
ெமூகை ் மம்போடடுச ் ெ்வகைள் வைங் 
கைபபடுகின்ைன. ெமூகை வை நபரகைள் 
(SHG தைைம் மூலம் வறு்மயில் 
இருநது பவளி்ய வநதை SHG உறுப 
பினரகைள்) முகைவரகைைோகை பெயல்படடு, 
திடடத்தை சிைபபோகை பெயல்படுததை 

ஆதைரவளிதது வருகின்ைனர. இநதை 
திடடம் 2011-ல் பதைோடங்கைபபடடது.

ென்ெத ஆதைரஷ் கிரோம் ் யோஜனோ 
(Sansad Adarsh Gram Yojana - 
SAGY) என்பது கிரோமபபுை ்மம்போடடு 
அ்மசெகைததின் ஒரு தைனிததுவமோன 
திடடம், இதில் முதைல்மு்ையோகை, 
எம்.பி.ககைளின் திைன், அரபபணிபபு, 
ஆறைல் ஆகிய்வ ் நரடியோகை கிரோம 
பஞெோயதது நி்லயில் அவற 
றின் ் மம்போடடுககைோகை பயன்படுததைப 
படுகின்ைன. நோடு முழுவதும் முழு 
வைரசசிய்டநதை மோதிரி கிரோம 
பஞெோயததுகை்ை உருவோககும் ் நோக 
கைததுடன் இததிடடம் கைடநதை 2014 
அக.11-ம் ்தைதி பதைோடங்கைபபடடது. 
முதைலில், 2019 மோரச மோதைததுககுள் 
3 மோதிரி கிரோம பஞெோயததுகை்ை 
(ஆதைரஷ் கிரோம்) உருவோககுவது, 
அதில் ஒன்று 2016-ககுள் உருவோக 
கைபபடும் என்ப்தை இததிடடததின் 
இலககு. 

பின்னர, ஆண்டுககு ஒன்று என 
2024-ககுள் அது்போல 5 ஆதைரஷ் 
கிரோம்கைள் உருவோககைபபடும். 

இநதை ‘ஆதைரஷ் கிரோம்’கைள், கிரோம 
ெமூகைததுககுள் சுகைோதைோரம், தூய்ம, 
பசு்ம மறறும் நல்லுைவின் 
கைருவோகி, உள்ளூர வைரசசி மறறும் 
நிரவோகைததின் பள்ளிகைைோகை மோறி, 
அண்்ட கிரோம பஞெோயததுகை்ை 
ஊககுவிககின்ைன.
(அடுத்த பகுதி சனிக்கிழமை வரும்)

வீ.நந்தகுமார்
ஐஆர்எஸ், 

வருமான வரித் 
துறை கூடு்தல் 
ஆறையர்

கட்சி த�ொண்டரகளை அரவளைத்து தெல்லுஙகள்

திமுக தேரேலில் ேவறு செயேவரகள் மீது நடவடிக்க
z மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முதல்வர ஸ்டாலின் எச்ெரிக்்க

 �சென்்னை
திமுக உடகடசி தேரேலில் ேவறு 
செயேவரகள் குறித்து  விொரித்து  
நடவடிக்க எடுககப்படும் என்று 
எசெரித்ே முேல்வர ஸடாலின், 
சோணடரகளின் தகாரிக்கக்ை 
நி்ைதவற்றி, அவரக்ை அர 
வ்ைத்து செல்லுமாறு நிரவாகி 
களுககு அறிவுறுத்தியுள்ைார.

திமுக மாவடடச செயலாைரகள் 
கூடடம் முேல்வரும், கடசித் ே்ல 
வருமான மு.க.ஸடாலின் ே்ல்ம 
யில் சென்்ன அணைா அறிவா 
லயத்தில் தநற்று நடநேது. கடசி 
அ்மபபு ரீதியான 77 மாவடடங் 
களின் செயலாைரகள், ச்பாறுப்பா 
ைரகள் ்பங்தகற்ைனர.

கூடடத்தில், முன்னாள் முேல் 
வர கருைாநிதி பிைநேநா்ை 
ேமிழகத்தின் அ்னத்து ்பகுதிகளி 
லும் சிைப்பாக சகாணடாடுவது 
சோடர்பாக தீரமானம் நி்ை 
தவற்ைப்படடது. இககூடடம் 55 
நிமிடங்கள் நடநேது. இதில் 
முேல்வர ஸடாலின் த்பசியோவது:

திமுக ஆடசி அ்மநே இநே 
ஓராணடில், தேரேல் வாககுறுதி 
கள் ச்பரும்்பாலும் நி்ைதவற்ைப்பட 
டுள்ைதுடன், அரசின் நிதி நி்ல்ம 
தமம்்படடு, ்பைவீககமும் கு்ைந 
துள்ைது. இபத்பாது மககளி்டதய 
செல்வாககு இன்னும் அதிகரித் 
துள்ைது. இ்ே தமலும் அதிகரிகக 
உ்ழகக தவணடும்.

சோணடரகளின் உ்ழப்பால் 
ோன் நான் முேல்வர ஆகியுள்தைன். 
்பலரும் அ்மசெரகள், எம்எல்ஏ, 
எம்.பி., மாவடடச செயலாைரகள் 
ஆகியிருககிறீரகள். எனதவ, நீங்கள் 
அ்னவரும் சோணடரக்ை 
கவனிகக தவணடும். அவரகளுககு 
தே்வயான உேவிக்ை செயது, 
அவரக்ை அரவ்ைத்து செல்ல 
தவணடும். சோணடரகளின் 
தே்வ்ய அப்பகுதி அ்மச 
ெதரா, ெடடபத்பர்வ உறுபபினதரா 
தீரகக தவணடுமா அல்லது  முேல் 
வராகிய நான் தீரகக தவணடுமா?

சோணடரகள் உ்ழககாமல், 
நிரவாகி தவ்ல ்பாரககாமல் 
யாரும் சவற்றி ச்பற்று வரவில்்ல. 
நா்ைகதக தேரேல் வநோல் அதே 
சோணடரக்ைத்ோன் நீங்கள் 
்பாரகக தவணடும். சோணடரகளின் 
மனம் தநாகாமல் ்பாரத்துகசகாள்ை 
தவணடும்.

அடுத்ே 2 ஆணடுகளில் வர 
வுள்ை நாடாளுமன்ைத் தேரேலில் 
முழு சவற்றிககு கவனத்துடன் 
செயல்்பட தவணடும். ேற்த்பாது 
நடநதுவரும் உடகடசி தேரேலில் 
ேகுதி வாயநேவரக்ை ேகுதியான 
ச்பாறுபபுககு சகாணடு வாருங்கள். 
உடகடசி தேரேலில் சில இடங்களில் 
தேரேல் ஆ்ையரகள், மாவட 
டச செயலாைரகள் செயே ேவறு 
கள் குறித்ே அறிக்க என் கவனத் 
துககு வநதுள்ைது. ேவறு 

செயேவரகள் யார என்்பது எனககு 
சேரியும். உங்கள் மனொடசிககும் 
சேரியும். ே்ல்ம நிரவாகிகளின் 
விொர்ைககு பிைகு நடவடிக்க 
எடுககப்படும்.

இவவாறு அவர கூறியுள்ைார. 
மாவடடச செயலாைரகள் மத்தி 

யில் முேல்வர த்பசும்த்பாது, சில 
இடங்களில் கடு்மயாக எசெரித்ே 
ோகவும் நிரவாகிகள் சேரிவித் 
ேனர. அ்மசெர து்ரமுருகன், 
அ்மபபு செயலாைர ஆர.எஸ.
்பாரதி உள்ளிடதடாரும் த்பசினர.

விரைவில் ப�ொதுக்குழு
திமுக செயதி சோடர்பாைர 

டிதகஎஸ இைங்தகாவன் கூறும் 
த்பாது, ‘‘சென்்னயில் பிரேமர ்பங் 
தகற்ை விழாவில் முேல்வர ஸடா 
லின் கலநதுசகாணடிருகக கூடாது 
என்று கருத்து கூறுகின்ைனர. கடசித் 
ே்லவராக இருநோல் புைக 
கணிககலாம். மாநில முேல்வர 
எப்படி புைககணிகக முடியும். மாநில 
திடடங்க்ை பிரேமர திைநது ் வகக 
வரும்த்பாது மாநில முேல்வர ்பங் 
தகற்்பதுோன் நாகரிகம். சகாள்்க 
ரீதியான எதிரபபு என்்ப்ே ேனி 
மனிே எதிரப்பாக எடுத்துகசகாள்ை 
கூடாது. திமுகவில் ேற்த்பாது உட 
கடசி தேரேல் நடநது வருகிைது. ஒரு 
மாேத்தில் தேரேல் முடிநே பிைகு 
புதிய ச்பாதுககுழு உறுபபினரகள் 
தேரவு செயயப்படடு, ச்பாதுககுழு 

கூடும்’’ என்ைார.

முதல்்வருக்கு நன்றி, �ொைொட்டு
இககூடடத்தில் நி்ைதவற்ைப 

்படட தீரமானம்:
கருைாநிதியின்  99-வது பிைநே 

நா்ை ஒடடி, ஓமநதூரார அரசினர 
தோடடத்தில், ேமிழக அரசு ொரபில், 
முேல்வர ஸடாலின் ே்ல்மயில், 
கருைாநிதி சி்ல்ய குடியரசு 
து்ைத் ே்லவர சவங்கயய 
நாயுடு திைநது ் வககும் நிகழ்வுககு 
சநஞொரநே வாழ்த்துகள்.

6-வது மு்ையாக திமுக ஆடசி 
அ்மத்து, ஓராணடு ொே்ன 
கைால், இநதிய மாநில முேல்வர 
களில் முேன்்ம இடம் பிடித்துள்ை 
ஸடாலினுககு ்பாராடடுகள்.

கருைாநிதி பிைநேநாைான 
ஜூன் 3-ம் தேதி அரசு விழாவாக 
சகாணடாட உத்ேரவிடட முேல்வ 
ருககு நன்றி.  கருைாநிதி பிைநே 
நா்ை முன்னிடடு,  மாவடடம், 
ஒன்றியம், நகரம், த்பரூர, ்பகுதி, 
வடடம், கி்ை வ்ர அவரது ்படத் 
துககு மலர தூவி வைககம் 
செலுத்தி, திமுக சகாடி்ய ஏற்றி 
நலத்திடட உேவிகள் வழங்கும் 
விழா்வ சிைப்பாக நடத்ே தீரமா 
னிககப்படுகிைது.

திைொவிட மொடல் �ொசரை
நூற்ைாணடு கால திராவிட 

இயககத்தில் முககால் நூற்ைாணடு 

கால ச்பாது வாழ்வுககுச சொநேக 
காரர கருைாநிதி. அடுத்ே 2023-ம் 
ஆணடு நூற்ைாணடு விழா காை 
இருககும் கருைாநிதி்யயும்,  
அவர கடடிக காத்ே இயககத்தின் 
சகாள்்கக்ையும், அவர வழியில் 
‘திராவிட மாடல்' ஆடசி நடத்திவரும் 
ேமிழக முேல்வர ஸடாலினின் 
செயல்்பாடுக்ையும் இன்்ைய 
ே்லமு்ைககு சகாணடு தெரகக 
மாநிலம் முழுவதும் ‘திராவிட மாடல் 
்பயிற்சிப ்பாெ்ை’ கூடடங்க்ை 
சோடரசசியாக நடத்ே தீரமானிககப 
்படுகிைது.

ேமிழ் நிலத்தில், ெமூக நீதியும் 
மேநல்லிைககமும் செழித்துச சிைந 
திருப்ப்ேப ்பாரத்து ச்பாறுத்துக 
சகாள்ை இயலாமல், மேவாே நசசு 
வி்ேக்ைத் தூவ எத்ேனிககும், 
தேெ விதராே, அ்பாயகர ெகதிக்ை 
யும், அவரகளுககு து்ை த்பாகும் 
அடி்மக்ையும், வி்லத்பாகும் 
வீைரக்ையும் அ்டயாைம் 
காடடி, அவரகளிடம் இருநது  ேமி 
ழகத்்ே ்பாதுகாகக புதிய ்படடா 
ைத்து சிப்பாயகளின் அணி 
வகுப்்ப உருவாககும் வ்கயில், 
‘திராவிட மாடல் ்பயிற்சிப ்பாெ்ை’ 
கூடடங்க்ை சவற்றிகரமாகவும் 
சோடரசசியாகவும் நடத்ே முேல்வ 
ரின் ஆககபபூரவ செயல்்பாடுக 
ளுககு அரைாக நிற்த்பாம்.

இவவாறு அதில் கூைப்பட 
டுள்ைது.

பாரத ஸமடேட் பாங்க் வழங்கும்

‘இந்து தமிழ் திசை - தமிழ்்நாடு பிரநாப்பர்ட்டி எக்ஸ்பநா’
zzசென்னை வர்த்தக ் ைய்ததில் ஜூன 3-ல் ச்தொடங்கி 3 நொடகள் ந்டசெறுகிறது
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்பாரே ஸதடட ்பாங்க வழங் 
கும் ‘இநது ேமிழ் தி்ெ - ேமிழ் 
நாடு பிராப்பரடடி எகஸத்பா 
- 2022’ சென்்ன நநேம்்பாக 
கத்தில் உள்ை வரத்ேக ் மயத் 
தில் (டிதரடு சென்டர) ஜூன் 
3-ம் தேதி சோடங்குகிைது. 
இககணகாடசி ஜூன் 3, 4, 5-ம் 
தேதிகளில் (சவள்ளி, ெனி, 
ஞாயிறு) ந்டச்பை உள்ைது.

இதில் அ்பாரடசமன்டஸ, 
வில்லாஸ, சீனியர சிடடிென் 
கம்யூனிடடி த�ாம்ஸ, 
�ாலிதட த�ாம்ஸ ஆகிய 
வற்்ை சிைபபு ேள்ளு்படி 

யுடன் வாங்கலாம். புதிோக 
பிராப்பரடடி வாங்குவேற்கும், 
சீர்மபபு செயவேற்குமான 
சிைபபு கடன் வெதி, தவறு 
பிராப்பரடடி இன்சவஸட 

சமன்டஸ செயவேற்கான 
ஆதலாெ்னகளும் வழங் 
கப்பட உள்ைன.

இதுகுறித்து எஸபிஐ 
சென்்ன வடடத்தின் 
ே்ல்ம ச்பாது தமலாைர 
ராோகிருஷைா கூறும்த்பாது, 
‘‘எஸபிஐ-யின் வீடடுக கட 
னுககான வடடி 6.65%ோன். 
இது மிக கு்ைவான வடடி 
விகிேம். மககள் வீடடுக கடன் 
வாங்கி ்பயன்டவ்ே ஊககு 
விகக சிைபபு ெலு்கக்ை 
இககணகாடசியில் வழங்கு 
கிதைாம். ஒபபுேல் ச்பற்ை திட 
டங்களுககு எநே கூடுேல் 

கடடைமும் கி்டயாது. 
செயல்்பாடடு கடடைத்தில் 
கூட 50% ேள்ளு்படி உணடு. 
கடடுமான நிறுவனங்களுக 
கும் ்பல ெலு்ககளுடன் கடன் 
வழங்குகிதைாம்’’ என்ைார.

ஜூன் 3, 4, 5-ம் தேதிகளில் 
கா்ல 10 மணி முேல் இரவு 
9 மணி வ்ர கணகாடசி 
நடககிைது. இேன் ஈவன்ட 
தமதனஜசமன்ட நிறுவனமாக 
I ads & events இ்ைநதுள் 
ைது. இதில் ்பங்தகற்க விரும் 
பும் நிறுவனங்கள் 9840961923, 
9500015055 ஆகிய எணக 
ளில் சோடரபுசகாள்ைலாம்.

தமிழகம் முழுவதும் அரசுப் பள்ளிகளில்

ஜூன் 13-ம் ஸததி முதல் 
மநாணவர்்கள் ஸைர்கச்க
zz ெள்ளிககல்வி்த து்ற அறிவிப்பு
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அரசுப ்பள்ளிகளில் வரும் கல்வி 
ஆணடுககான மாைவர தெரக்க 
ஜூன் 13-ம் தேதி சோடங்கும் 
என்று ்பள்ளிககல்வித் து்ை 
அறிவித்துள்ைது.

ேமிழகத்தில் செயல்்படடு 
வரும் 37,554 அரசுப ்பள்ளிகளில் 
52.75 லடெம் மாைவ, மாைவி 
கள் ்பயில்கின்ைனர. நடபபு கல்வி 
ஆணடில் 1 முேல் 9-ம் வகுபபுக 
கான ்பள்ளி தவ்ல நாடகள் 
முடிநது,  மாைவரகள் ேற்த்பாது 
தகா்ட விடுமு்ையில் உள்ை 
னர. அதேதநரம், 10, 11, 12-ம் 
வகுபபு மாைவரகளுககான  
ச்பாதுத் தேரவுகள் இநே 
மாேத்துடன் நி்ைவு ச்பறுகின்ைன.

இ்ேயடுத்து, தகா்ட விடு 
மு்ை முடிநது வரும் கல்வி 
ஆணடில் (2022-23) ஒன்று முேல் 
10-ம் வகுபபுகளுககு ஜூன் 13-ம் 
தேதி ்பள்ளிகள் திைககப்பட 
உள்ைன.

அதேத்பால, 12-ம் வகுபபுககு 
ஜூன் 20-ம் தேதியும், 11-ம் வகுப 
புககு ஜூன் 27-ம் தேதியும் 
்பள்ளிகள் திைககப்பட உள்ைன.

அேற்தகற்்ப, ்பள்ளி வைாகங் 
களில் ந்டச்பறும் முன்தனற் 
்பாடடுப  ்பணிக்ை துரிேமாக 
முடித்துவிடுமாறு ்பள்ளிககல்வித் 

து்ை அறிவுறுத்தியுள்ைது.
இநநி்லயில், அரசுப ்பள்ளி 

களில் வரும் கல்வி ஆணடுககான 
மாைவர தெரக்க ஜூன் 13-ம் 
தேதி சோடங்கும் என்று சேரி 
கிைது. 

இதுகுறித்து ்பள்ளிககல்வித் 
து்ை அதிகாரிகள் சிலர கூறிய 
ோவது:

வரும் கல்வி ஆணடில் அரசுப 
்பள்ளிகளில் அ்னத்து வகுபபு 
களுககுமான புதிய மாைவர 
தெரக்க ஜூன் 13-ம் தேதி  
சோடங்கும்.

முன்�திவு அ்வசியம்
அேற்கு முன்னோக, ்பள்ளி 

களுககு தெரக்க தவணடி வரும் 
ச்பற்தைாரிடம், குழந்ேகளின் 
முழு்மயான விவரங்க்ை 
தெகரித்து, முன்்பதிவு செயது 
சகாள்ை தவணடும்.

இதுேவிர, ேங்கள் ்பகுதிகளில் 
உள்ை குழந்ேகளின் ச்பற் 
தைா்ர ெநதித்து, அநே குழந்ே 
க்ை ்பள்ளிகளில் தெரப்பேற் 
கான நடவடிக்கக்ை ே்ல்ம 
ஆசிரியரகள் தமற்சகாள்ை தவண 
டும் என்று அறிவுறுத்ேப்பட 
டுள்ைது.

இவவாறு அவரகள் கூறியுள் 
ைனர.

பாேக தலைவராகியுள்்ள அன்புேணிக்கு

முதல்வர், தசைவர்்கள் வநாழ்த்து 
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்பாமகவின் புதிய ே்லவராக தேரவு 
செயயப்படடுள்ை அன்புமணிககு முேல் 
வர ஸடாலின் மற்றும் அரசியல் ே்லவர 
கள் வாழ்த்து சேரிவித்துள்ைனர.

இதுசோடர்பாக அவரகள் சேரிவித் 
துள்ைோவது:

முதல்வர் ஸ்டாலின்: ்பாமகவின் 
புதிய ே்லவராக ச்பாறுபத்பற்றுள்ை 
அன்புமணிககு என் சநஞொரநே வாழ்த்து 
கள். ெமூக நீதிப ்பா்ேயில் ்பாடடாளி 
மககளின் முன்தனற்ைத்துககாக அவர 
சோடரநது ்பாடு்பட வாழ்த்துகிதைன்.

தமிழக படாஜக தலை்வர் அண்டா 
மலை: ்பாமக புதிய ே்லவராக தேரந 
சேடுககப்படடுள்ை அன்புமணிககு ேமிழக 
்பாஜக ொரபில் வாழ்த்துகள். அவர 
்பணி சிைகக எல்லாம்வல்ல இ்ைவ்ன 
தவணடுகிதைன்.

தமடாகடா தலை்வர் ஜி.கக.்வடாசன்: 
்பாமகவில் அடிப்ப்ட உறுபபினராக 
செயல்்படத் சோடங்கி ்படிப்படியாக 
வைரநது, இ்ைஞர அணித் ே்லவர, 
நாடாளுமன்ை உறுபபினர என உயரநது, 

்பாமகவின் சோடர வைரசசிககு கடு்ம 
யாக உ்ழத்துக சகாணடிருப்பவர. 
மத்திய சுகாோரத் து்ை அ்மசெராக 
்பல்தவறு சீரதிருத்ேங்க்ை தமற்சகாணடு 
நாடடு மககளுககு விழிபபுைர்வ 
ஏற்்படுத்திய ச்பரு்ம அன்புமணிககு 
உணடு. அவருககு ்பாராடடுகள், 
வாழ்த்துகள்.

மககள் நீதி மய்யம் கட்சி தலை 
்வர் கமல்டாசன்: உட்லப த்பணும் 
விருபபில் வி்ையாடடுகளில் ஈடு்பாடு 
சகாணடவர. ஆதராககியக கு்ை ஏற்்படுத் 
தும் ்பழககங்களின் மீது ஒவவா்ம சகாண 
டவர. ்பாமக சோடங்கிய காலத்தில் 
இருநதே கடசிப ்பணிகளில் ஈடு்படடு 
்பாமகவின் ே்லவராக உயரநதிருககும் 
அன்புமணிககு என் வாழ்த்துகள்.

பபருநதலை்வர் மககள் கட்சி தலை 
்வர் என்.ஆர்.தனபடாைன்: அன்புமணிககு 
வாழ்த்துகள். ேங்கள் அரசியல் ்பணி, 
மககள் ்பணி சோயவின்றி சோடரடடும்.  
அடித்ேடடு மககளின் வாழ்க்கத் ேரம் 
ஏற்ைம் ச்பறுவேற்கான நடவடிக்கக்ை 
சோடரநது முன்சனடுகக தவணடும்.

zS சிஙகப்பூளர பெர்்நே மோலோ மபகஷ் ஐயர் எழுதிய ‘�த்மோ’ ஆஙகில �ோவல் வவளியீட்டு விைோ வெனளனையில் ப�ற்று �ட்நேது. இதில் �ஙபகற்்ற 
(இடமிரு்நது) ‘மோணடலின’ ரோபேஷ், திளரப்�டத் ேயோரிப்�ோைர் லேோ பமனைன, கர்னைோடக இளெப் �ோடகி அருணோ ெோயரோம், இயக்கு�ர் 
ரோஜீவ் பமனைன, நூலோசிரியர் மோலோ மபகஷ் ஐயர், �ோடகர் உனனி கிருஷ்ணன, டோக்டர் மயில்வோகனைன �டரோேன. படம்: எல்.சீனிவாசன்

புதிதாக 56 பேருக்கு 
கப�ானா ததாற்று
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ேமிழகத்தில் தநற்று ஆணகள் 30, 
ச்பணகள் 26 என சமாத்ேம் 56 த்பர 
கதரானா சோற்ைால் ்பாதிககப்பட 
டனர. அசமரிககாவில் இருநது வநே 
ஒருவருககும், சடல்லியில் இருநது 
வநே 3 த்பருககும் சோற்று உறுதி 
யாகியுள்ைது. அதிக்படெமாக சென் 
்னயில் 33 த்பர சோற்ைால் ்பாதிக 
கப்படடுள்ைனர. இேன்மூலம் ேமிழ 
கத்தில் ்பாதிபபு எணணிக்க 34 
லடெத்து 55,210 ஆக அதிகரித்துள்ைது. 

இதுவ்ர 34 லடெத்து 16,773 
த்பர குைம்டநதுள்ைனர. தநற்று 
மடடும் 45 த்பர குைம்டநது வீடு 
திரும்பினர. ேமிழகம் முழுவதும் 412 
த்பர சிகிச்ெயில் உள்ைனர. தநற்று 
உயிரிழபபு இல்்ல.

ேமிழகத்தில் கதரானா சோற்ைால் 
உயிரிழநேவரகள் எணணிக்க 
38,025 ஆக உள்ைது என்று ேமிழக 
சுகாோரத் து்ை சேரிவித்துள்ைது. 
ேமிழகத்தில் தநற்று முன்தினம் 
கதரானா ்பாதிபபு 55 ஆகவும், சென்்ன 
யில் 35 ஆகவும் இருநேது.

(C) KSL Media Ltd.
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